
طرح بهداشت پناهندگان نیو ساوت ویلز 2022-2027 

چشم انداز:
افراد با پیشینه پناهنده 

اعضای سالم و موفق نیو 
ساوت ویلز هستند

خالصه طرح

NSW Health از این طرح برای راهنمایی، توسعه و اطالع رسانی برنامه های محلی استفاده 
خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که:  

افرادی که دارای پیشینه پناهنده و پناهجو هستند، در مرکز مراقبت های بهداشتی خود قرار 	 
دارند و NSW Health در مشارکت با بیماران و جوامع از آنها حمایت می کند

NSW Health به گونه ای انعطاف پذیر پاسخ می دهد تا نیازهای مراقبت های بهداشتی 	 
جدید و نوظهور را برآورده کند، از جمله با همکاری مشترک با سایر سازمانهای دولتی و غیر 

دولتی

NSW Health خواستار رسیدگی و کاهش نابرابری های بهداشتی است که توسط افراد دارای 	 
پیشینه پناهنده تجربه می شود

NSW Health با تایید تجربه زندگی و زمینه خانوادگی، پیشینه فرهنگی و باورهای معنوی 	 
افراد ، رویکردهای کل نگر را برای مراقبت های بهداشتی اتخاذ می کند، و نه فقط شرایط 

بهداشتی آنها را.



NSW Health: اهداف

افراد دسترسی به موقع 
به خدمات مراقبت 

های بهداشتی پاسخگو 
از نظر فرهنگی  و آگاه 
از  ضربه های آسیب زا 

)تروما(  دارند.

خدمات اصلی مراقبت های بهداشتی را تغییر داده و هدف قرار خواهد داد تا از دسترسی افراد به 
خدمات مؤثر، مبتنی بر شواهد و طراحی شده که از نظر فرهنگی پاسخگو هستند و اثرات پیچیده  

ضربه های آسیب زا را تصدیق می کنند مطمئن شود.

خدمات مراقبت های بهداشتی هدفمند و تخصصی ارائه  خواهد کرد تا با افراد دارای پیشینه 
پناهندگی همکار ی کرده و پاسخگوی نیازهای مراقبت های بهداشتی آنها باشد.

نیروی انسانی پاسخگو و انعطاف پذیر از نظر فرهنگی را استخدام کرده و آموزش  خواهد داد تا  
نتایجی که بیشترین اهمیت را برای افراد دارای پیشینه پناهندگی دارد، ارائه دهند.

افراد در مرکز مراقبت 
های بهداشتی خود قرار 

دارند

از افراد حمایت خواهد کرد تا سیستم بهداشتی را درک کرده و راهیابی کنند و مشارکت فعال در 
مراقبت های بهداشتی خود داشته باشند. این شامل مشارکت با بیماران و جوامع برای تصمیم گیری 

در مورد بهداشت خود می باشد.

برای پیشبرد سواد بهداشتی و دسترسی به اطالعات، خدمات ترجمه و زبانی به موقع و مؤثری را ارائه 
خواهد کرد.

در طراحی مشترک، اجرا و ارزیابی خدمات بهداشتی با مصرف کنندگان مشارکت خواهد کرد.

NSW Health به گونه ای 
انعطاف پذیر و مشترکانه 
پاسخ می دهد تا نیازهای 

مراقبت های بهداشتی 
جدید و نوظهور را 

برآورده کند

به تغییرات در نیازهای مراقبت های بهداشتی، به ویژه نیازهای نوظهور و اولویت های مشخص شده 
در این طرح، مانند افزایش اسکان مجدد مردم در مناطق روستایی و منطقه ای NSW، به گونه ای 

انعطاف پذیر پاسخ خواهد داد.

به گونه ای انعطاف پذیر به تقاضای خدمات مراقبت های بهداشتی در زمان و مکان مورد نیاز پاسخ 
خواهد داد. این شامل پاسخ های هدفمند به بیماری های خیلی پیچیده و کاهش زمان انتظار برای 

خدمات مهم می باشد.

به همکاری با شرکا، از جمله سازمان های دولتی در حوزه سالمت، خدمات اجتماعی و مهاجرتی، 
و همچنین خدمات اسکان، NGOs )سازمان های غیر دولتی(، PHN )شبکه های بهداشت اولیه( و 
ارائه دهندگان مراقبت های اولیه برای بهبود نتایج بهداشتی برای افراد دارای پیشینه پناهنده ادامه 

خواهد داد.

مسائل اولویت دار

ارتباطات موثر به زبانهای ترجیحی افراد

پاسخگو بودن خدمات بهداشتی اصلی از نظر فرهنگی

دسترسی به موقع به خدمات بهداشت عمومی، از جمله سالمت روان و دهان، و برای افرادی که در 
محلهای روستایی و منطقه ای مستقر شده اند

رهنمودهای کارآمد خدمات و هماهنگی مراقبت

پیشبرد و آموزش هدفمند بهداشت برای حمایت از افراد تا در سیستم بهداشتی با موفقیت راهیابی 
کنند و به بهترین نتایج سالمتی دست یابند

جمعیت های اولویت دار

افرادی که در محلهای روستایی و منطقه ای زندگی می کنند

افرادی که با معلولیت زندگی می کنند

افراد تازه وارد

افرادی که پناهجو هستند و در جامعه زندگی می کنند

افراد  مسن تر، به ویژه سالمندان ضعیف

زنان و خانواده هایی که تنها یک زن سرپرست آن است

کودکان و جوانان، به ویژه در  2000 روز اول

مردان

افرادی با گرایش های جنسی، هویت های جنسیتی متنوع و آنهایی که تنوعات بین جنسیتی دارند 
)+LGBTIQ(
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